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Ευθύμιος Μπακογιάννης 
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ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ 
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Στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον 

η αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη 

αποτελεί μονόδρομο.  

 

Ο εκσυγχρονισμός σε συνδυασμό με 

την ορθολογική διαχείριση των πόρων 

ενισχύει την ευημερία και προωθεί την 

ποιότητα και τη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των πολιτών. 

 

Η ευφυής πόλη πρέπει να αποτελεί μία συμπαγή 

πόλη με διάχυτη πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα 

και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για το 

περιβάλλον της και την λειτουργία της.  

Οφείλει, επίσης, να υποστηρίζει την αειφόρο 

ανάπτυξη και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, 

δηλαδή να αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων των πόλεων. 
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Υποστήριξη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών 
εργαλείων 

 

Αξιοποίηση πολλών επιπέδων 
σχεδιασμού 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΓΧΣΑΠ 
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΓΧΣΑΠ 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ 

υπαίθριος δημόσιος Χώρος, κτίρια, προσβασιμότητα, ήπιες μετακινήσεις,  
διαχείριση φυσικών πόρων, κυκλική οικονομία 

 

 

ΕΡΓΑ ΜΕ SMART 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΓΧΣΑΠ 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Πραγματοποιήθηκε 3ήμερη διαδικτυακή εκδήλωση  

Ενημέρωσης των Δήμων 
Σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ 

Συνολικά 5 συνεδρίες 

 

 

Υποστηρικτικό  
help desk 
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΓΧΣΑΠ 

       

     ΕΣΠΑ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

 

- Προώθηση Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) στον αστικό και τον εξωαστικό 
χώρο, σε περιοχές εθνικής προτεραιότητας (συμπληρωματικά στις ΟΕΕ των ΠΕΠ) – 

Μελέτες και έργα με καινοτόμες και «έξυπνες» εφαρμογές 

 

- Γεωγραφικά και θεματικά στοχευμένες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και ανάδειξης 
κτηρίων (προσβασιμότητα, ενεργειακή αποδοτικότητα, διατηρητέα) 
 

- Προώθηση ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων -αναπλάσεων αστικών κέντρων ή περιοχών 
με στοιχεία αστικής, περιβαλλοντικής, οικονομική και κοινωνικής υποβάθμισης 
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΓΧΣΑΠ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

 

- ΤΠΣ : smart εφαρμογές για την υλοποίηση των χρήσεων γης 

- ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

(έξυπνος αστικός εξοπλισμός, έξυπνες εφαρμογές αναβάθμισης των στάσεων ΜΜΜ, συστήματα  
παρακολούθησης, μετρήσεων και διαχείρισης για την στάθμευση, την αποκομιδή απορριμμάτων, την 
ενεργειακή κατανάλωση, τα όμβρια, το νερό ποτίσματος κ.λπ., σημεία φόρτισης Η/Ο ) 
- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

(συστήματα ψύξης – θέρμνασης – σκίασης με αισθητήρες, φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες, 
αισθητήρες – μετρητές, «γκρι» νερό) 
- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

(Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης μεγάλων πάρκων, έξυπνα συστήματα παρακολούθησης και 
διαχείρισης ενέργειας και φυσικών πόρων, ψηφιακοί χάρτες πράσινων χώρων 

-  
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΓΧΣΑΠ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

- Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. 
Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας 

 

-  Πρόσκληση του με αριθμ. 5784/01-09-2020 και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 – Β΄ Πρόσκληση, μέχρι 
την Παρασκευή 26-02-2021(ενδεικτικά : υποδομές ποδηλάτου με έξυπνα ποδηλατοστάσια 
και κοινόχρηστα ποδήλατα, στοχευμένες αναπλάσεις, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 
κ.λπ.) 
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ΠΡΟΣΔΩΚΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

o η βελτίωση της ποιότητάς και της αισθητικής των 
αστικών κέντρων (ιδιαίτερα ιστορικων κέντρων, και 
υποβαθμισμένων περιοχών) 

 

o η ανανέωση του κτιριακού αποθέματος μέσω 
στοχευμένων επεμβάσεων αναβάθμισης και 
επανάχρησής τους 

 

o η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και 
της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή ευρέων 
αστικών περιοχών 

 

o η προώθηση προς την πράσινη ψηφιάκή μετάβαση 
των αστικών περιοχών με όρους βιωσιμότητας και 
αειφορίας 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

 


